
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 92/XVI/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Blachownia z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ), oraz art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 

kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.2011.95.961.)  

Rada Miejska w Blachowni  

uchwala, co następuje :  

§ 1. Zmienia się brzmienie ust.1 pkt 4 w następujący sposób:  

 

Przed zmianą „ Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej.”  

 

Po zmianie „Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 

1 m
2
 powierzchni użytkowej.”  

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 7 grudnia 2011 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Blachowni.  

§ 4. 1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.  

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.   

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Henryk Kania 

 

———————————————————————————————————————————

Katowice, dnia 5 stycznia 2012

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 4

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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